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PYSTYMITTAUS JA METSURIMITTAUS 
PIENIPUUSTOISISSA LEIMIKOISSA 

Markku Halinen 

Me:tiJ uJU;t k.ä.y:tt.ivä.J: k.a.a;t.am-i.e.nM puiden JU.nna.n-
k.OJtk.e11.6lä.p..<.mU.a.n mLt;t~ een k.u/U.mä.ä.JU.n 
no-<.n 5 c.m-i.n)pu..u... Ku..n k.a.a.don ~u..h;t:ee.tUnen 
a.ja.nmenek.k.-i. oli 100 , mLt;tau..~en oli no-i.n 20. 
Pu..u..n .tä.p..i.mu-;t.a., puu..ta.j-i. t.a.-<. p~tan JuLnfw
.ta.j-i.en mä.ä.Jtä. u va.-i.k.u..t;t.a.nu..J: mLt;t.a.u..~e.n a.ja.n
menek.~ . 

Py~J:ymLf;t.a.u..~ e.6~a. puiden.tu..k.u..u..n pu..u..t.a. k.oh;t.i 
k.u...e.c.U yhden m-<.ehen .tu..k.u..a. k.ä.yJ:e;t;t.ä.u~ä. ~d.ä. 
vähemmän a.-i.k.a.a. , mLt.ä. enemmän puit.a. heh;t.a.a.
JU.Ua. oli . Aja.nme.nek.k.-i. oli hyv-i.n yh;t:e.nevä-<.
n en M e:tiJ äJ:eho n a.-i.emmM ~ a. PIJ~ 1:1Jm.i;t;t JLU6t.u..J:k.-i.
mu..~e6M (Me:tiJäJ:ehon t.iedot.JJ.Å 390) J:ode.J:u..n 
a.ja.nmenek.-i.n k.a.~~a.. 

Rungon k.uk.-i.k.oo.e.t.a.a.n p-i.e~~ä .tUm-<.k.o~~a. 
puidentu..k.u..k.U6tannu..~-i.a. vo-i.da.a.n p-i.enent.ä.ä 
py~J:ym-<.t;t.a.u..~ en t.ä.yd~ een puiden.tu..k.u..u...n 
veM.a.:t;t.u..na. , fw.n py~J:ym-i.t;t1LU61tljhmä. mLt;t.a.a. 
va.-i.n ~u..u..tte.J: ja. me:tiJu..JU. p-i.ene.J: pu..u..J: . Su..u..ttJ:en 
ja. p-i.enJ:en puiden välinen tta.ja. k.a.nna.t;t.a.a. 
va.lit.a. J:u-o~a.pu..oUen me:tlJu..JU.mLf;t.a.u..~ut.a. 
a.nt.ama.n mLt;tiLIJ..Åohjee.n tta.jo~~a. ~. e;t;t.ä. 
me:tiJu..lt-i.n mLt;t.a.a.m-<.en puiden Mu..U6 k.Mva.a. ma.h
do.tliiJ-i.mma.n ~u..u..tte~L Jo~ ~u..u..tt-<.a. pu..ij.a. on 
k.ov-i.n vähän, koepuiden mLf;t1LU6 on ka.11.A:iJ:t.a. , 
ja. edu...tliiJempa.a. lw.-<.n yh~J:el.mämLf;t1LU6 ~a.a.J:
t.a.a. oU.a. ~ e, e;t;t.ä. metiJ u..JU. mLt;t.a.a. ~ u..u..tte.J: pu..u..J: 
va..l.m,U_n.a. pu..u..tava.Jta.l.a.j una. pa1..6t1LU.a. . Nä-i.n 
yh~J:el.mämLt;t~ en k.äyt.l:.öa..tu..e vo-i. jäädä 
~u..ppea.~L 

JOHDANTO 

Uusien korjuumenetelmien käyttö edellyttää 
nykyään puiden mittausta ennen hakkuuta . 
Pystymittauskustannukset tulevat kuitenkin 
huomattavan suuriksi pienipuustoisissa lei
mikoissa . Näiden leimikoiden puiden mitta
usta varten on kehitetty metsurimittaus . 

Metsurimittauksessa esimerkiksi suunnittelu
työnjohtaja m.ittaa ensin koepuista rinnan
korkeusläpimitan ja pituuden , joiden perus-

teella lasketaan rinnankorkeusläpimittaluo
kittain rungon käyttöosan tilavuus eri runko
lajeille . Kaadon yhteydessä metsuri mit taa 
kaikkien paistettavien puiden rinnankorkeus
läpimitan ja tallentaa sen kappalelaskimeen 
runkolajeittain . Päivittäin metsuri merkit 
see hakkuun aloituskohdan ja kirjaa mittaus
tiedot . Kokonaistilavuus runkolajeittain ja 
työvaikeustekijät lasketaan koepuiden mit
tausten ja metsurin mittaaman runkolukusar
jan avulla . 

Tämä tutkimus selvitti metsurin suorittaman 
mittauksen ajanmenekkiä . Koska me tsurimit
tauksessa tarvittavien koepuiden määrää Sel
vitetään parhaillaan Helsingin yliopistossa , 
koepuiden mittauksen ajanmenekkiä selvitet
tiin vain suppeasti . Nykyisten ohjeiden mu-

. kaan metsurimittausta voidaan käyttää vain 
tasarakenteisissa leimikoissa, joissa pais
tettavien pu~den keskijäreys on pienempi 
kuin 0 . 087 m . Jos paistettavien puiden 
joukossa on selvästi muista poikkeavia isoja 
puita, ne on mitattava muulla tavalla, esi
merkiksi pystyyn . Tutkimus selvitti alusta
vasti myös tällaisen yhdistelmämittauksen 
ajanmenekkiä . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Metsurin puiden mittaukseen käyttämä aika 
selvitettiin aikatutkimuksin Osuuskunta 
Metsäliiton , Kajaani Oy : n ja Veitsiluoto 
Oy:n työmailla Keski- ja Pohjois- Suomessa . 
Tutkimuksessa käytettiin erotusmenetelmää 
niin , että metsurit työskentelivät lyhyissä , 
noin 20 min:n jaksoissa ja mittasivat kaa
tamiensa puiden rinnankorkeusläpimitan vain 
joka toisessa jaksossa . Koska mittaukseen 
puuta kohti kului suhteellisen vähän aikaa, 
mittausta ei erotettu omaksi työnvaiheekseen, 
vaan se yhdistettiin kaatoon. Mittauksen 
ajanmenekki laskettiin jaksojen keskimää
räisten kaatoaikojen erotuksena puulajeit
tain ja läpimittaluokittain. Tutkimusmene
telmän vuoksi päivittäisen aloituskohdan 

l 



merkinnän ja mittaustietojen kirjauksen 
ajanmenekkiä ei selvitetty. Kaikkiaan tut
kimukseen osallistui 10 metsuria, joiden 
työskentelyä seurattiin 22 työpäivän ajan . 

Metsurimittauksessa koepuiden mittauksen ja 
pystymittauksessa puidenluvun ajanmenekkiä 
selvitettiin seurantatutkimuksin. Ryhmät 
seurasivat omaa ajankäyttöään ja kirjasivat 
sen muistiin eritellen eri työnvaiheet. 
Erityisesti pyrittiin selvittämään pystymit
tauksen puidenluvun ajanmenekki niissä lei
mikoissa, joissa mitattavia puita hehtaaril
la oli vähän. Osa palstoista luettiin kah
desti niin, että ensin mitattiin vain suu
rimmat puut ja toisella kerralla kaikki puut. 
Metsurimittauksessa koepuiden mittauksen 
seurantaan osallistui kaksi ryhmää Pohjois
Suomesta ja puiden luvun seurantaan 14 pysty
mittaajaa Keski- ja Pohjois-Suomesta . 

TULOKSET 

Koepuiden mittaus 
metsurimittausta varten 

Kaikki ajanmenekit on laskettu miestyöaikoi
na . Ryhmän ajanmenekki on muutettu mies
työajaksi kertomalla se ryhmän jäsenten mää
rällä. 

Koepuiden mittausta metsurimittausta varten 
tutkittiin vain Pohjois-Suomessa, jossa rin
nankorkeusläpimitan ja pituuden lisäksi koe
puista mitattiin myös rungon oksattoman osan 
pituus . Lisäksi koepuita mitattiin huomat
tavasti nykyistä tes-osapuolten antamaa oh
jetta enemmän (37 - 111 koepuuta/koepuualue), 
mikä on otettava huomioon, kun tuloksia ver
rataan tavanomaiseen metsurimittaukseen . 

Suurimman osan koepuiden mittauksen ajanmene
kistä - ilman ruokailua - muodosti koealojen 
perustaminen ja koepuiden mittaus sekä siir
tyminen koealalta toiselle (taulukko 1). 

TAULUKKO 1 Koepuiden mittauksen ajanmenekin 
jakautum.inen metsurimittauksessa 

Työnvaihe 

Valm.istelu 

Kulkem.inen autolta leim.ikolle ja takaisin 

Otannan suunnittelu 

Koealan perustam.inen ja koepuiden mittaus 

Siirtyminen koealalta toiselle 

Keskeytykset 

Yhteensä 

2 

Osuus , % 

3. 1 

8 . 6 

5.3 

42 . 7 

26 . 2 

14. 1 

100.0 

minikoepuu 
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Kuva 1. Koealan perustamisen ja koepuiden mittauksen 
tehoajanmenekki metsurimittauksessa 

Valmistelun ja autolta leimikolle ja takai
sin kulkemisen ajanmenekki oli leimikkoteki
jöistä riippumatta päivittäin lähes vakio, # 
keskimäärin noin 40 min/työpv . Samoin otan
nan suunnittelun ajanmenekki, noin 26 min/ 
koepuualue, voitiin olettaa koepuualueittain 
lähes vakioksi. Sen sijaan koealan perusta
miseen ja koepuiden mittaukseen kului koe
puuta kohti sitä vähemmän aikaa, mitä enem
män koepuita koealalla oli (kuva 1) . Siirty
misaika koealalta toiselle kasvoi puolestaan 
koealavälin kasvaessa (kuva 2) . 

Yhdistämällä päivittäiset ja koepuualueit
taiset vakioajat sekä koepuiden mittauksen 
ja siirtymisen ajanmenekit, laskettiin koe
puiden mittauksen ajanmenekki kuutiometriä 
kohti metsurimittauksessa leimikon rungon 
keskikoon ja koepuualueen puuston tilavuuden 
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Kuva 2. oea la l ta to iselle siirtymisen tehoajan -
menekki me ts u r imit auksessa 
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TAULUKKO 2 Koepuiden mittauksen ajanmenekki 
metsurimittauksessa , kun koepuista 
~itattiin rinnankorkeusläpimitta, 
pituus ja rungon oksattoman osan pituus 

Rungon keskikoko , dm3 
Koepuualueelta Koe-
korjattavan puita, 

20 40 60 puuston 
3 

kpl 
tilavuus , m 

min/m3 

50 50 4. 19 5 . 00 7. 09 

75 60 3 . 07 3. 87 5 . 63 

100 65 2.54 3 . 04 4 . 57 

125 70 2 . 09 2 . 63 3.78 

suht een (taulukko 2) . Koealan kooksi ole
tet tii~ leim~on run~n keskfkoon muka~n 
(20 d~ ) 50 m , (40 dm ) 100 m ja (60 dm ) 
150 m • Ajanmenekin kasvu rungon keskikoon 
kasvaessa johtuu paistettavien puiden tihey
den , runkoa/ha, pienenemisestä . Koealan koon 
kasvusta huolimatta koepuita oli koealalla 
sitä vähemmän , mitä suurempi rungon keski
koko oli . 

Metsurin suorittaman rinnankorkeus
läpimitan mittauksen ajanmenekki 

Metsurit käyttivät pais t e ttavien puiden rin
nankorkeusläpimitan mi ttaukseen keskimäärin 
5 cmin/puu, vaihteluväli 2 - 13 cmin/puu . 
Kaadon ajanmenekkiin (= 100) suhteutettuna 
mittauksen ajanmenekki oli noin 20 . Miehit
täin mittauksen suhteellinen ajanmenekki 
vaihteli 12 : sta 26 : een . 

Puulaji , läpimitta tai palstan runkolajien 
määrä ei vaikuttanut ainakaan selvästi rin
nankorkeusläpimitan mittauksen ajanmenekkiin. 
Mittaus ei vaikuttanut hakkuun muiden työn
vaiheiden ajanmenekkiin . 

Kuva 3. Me t surimittau sessa metsuri mittaa 
paistettavien puiden rinnan orkeusläpimitan 
kaadon yhteydessä. Valo . Metsä eho 

Pystymittauksen puidenluvun 
ajanmenekki 

Puiden luvussa sama henkilö mittasi rinnan
korkeusläpimitan ja kirjasi mittaustiedot -
ns . yhden miehen luku. Osa mittaajista 
käytti neulalomaketta ja osa Visaksia . 

TAULUKKO 3 

Valmistelu 

Kulkeminen 

Puiden luku 

Puidenluvun ajanmenekin jakautuminen 
pystymittauks essa, kun mittauksen ja 
ylösoton suoritti sama henkilö 
(yhden miehen luku) 

Työnvaihe Osuus , 

4.0 

autolta l eimiko l l e ja t akaisin 9 . 9 

77 . 8 

% 

Keskeytykset 8 . 3 

Yhteensä 100. 0 

Valmistelun ja kulkemisen ajanmenekki oli 
päivittäin lähes vakio, keskimäärin noin 
43 min/työpv . Varsinaiseen puidenlukuun puu
ta kohti kului sitä vähemmän aikaa , mitä 
enemmän mitattavia puita hehtaarilla oli 
(kuva 4). Metsätehon aiemmassa pys tymittauk
sen ajanmenekkitutkimuksessa (Me tsätehon tie
dotus 390) seurantaan osallis tuneet ryhmät 
yhdistivät puidenluvun ajanmenekkiin myös 
valmistelun, kulkemisen ja keskeytysten a jan
menekin . Kun se otetaan huomioon , nyt t ode t 
tu puidenluvun ajanmenekki on hyvin yhtene
väinen aiempien tulosten kanssa . Mittaus
välineittäin tulos vaihteli niin, että neula
loniaketta käytettäessä mi t attavien puiden 
tiheys vaikutti enemmän ajanmenekkiin kuin 
Visaksia käy tettäessä . Koska yhtä poikkeus
ta lukuun ottamatta mittaajat oliva t käyttä
neet pelkästään joko neulalomaket ta tai 
Visaksia , mittausvälineen todellista vaiku
tusta ei kuitenkaan voitu selvittää ja siltä 
osin aineistot yhdis t ettiin . 
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Kuva 4. Pui den luvun tehoajanmenek pys t ymittau sessa 
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Yhdistelmämittaus 

Metsurimittauksen ja pystymittauksen ajanme
nekkitietojen avulla selvitettiin laskennal
lisesti mahdollisuuksia yhdistää nämä kaksi 
mittausmenetelmää puidenlukuvaiheessa niin, 
että metsuri mittaa pienet ja pystymittaus
ryhmä suuret puut. Koepuut lienee yhdistel
mämittauksessakin järkevintä mitata yhdellä 
kertaa kuten tavanomaisessa pystymittauk
sessa ja siksi koepuiden mittauksen ajanme
nekkiä ei ole otettu mukaan tarkasteluun. 
Metsurimittauksen p äivittäisen aloituskohdan 
ja mittaustietojen kirjauksen päivittäiseksi 
ajanmenekiksi oletettiin 10 min. Hakkuun 
ajanmenekki perustuu Metsätehon hakkuun suun
nittelusysteemin (Susyn) tietoihin. Metsurin 
ja pystymittaajien palkat ovat 31 . 1 . 1986 
voimassa olleen työehtosopimuksen (palkkaus
alue 1) mukaiset. Kustannuksista on otettu 
huomioon ainoastaan palkkakus tannukset sivu
kustannuksineen, ja ni i stä puuttuvat mm. 
matkakustannukset. 

Yhdistelmämittauksen laskennallisia kus tan
nuksia verrattiin pystymittauksen täydelli
sen puidenluvun kustannuksiin muutamissa 
esimerkkileimikoissa vaihdellen samalla rin
nankorkeusläpimittaa, jota suuremmat puut 
mittasi pys t ymitta us r yhmä ja muut metsuri. 
Se l vimmin kustannuseroon vaikuttivat raja
läpimitta ja leimikon rungon keskikoko (kuva 
5) . Esimerkkil eimikoissa oli edullista 
antaa metsurin mitata mahdollisimman suuri 
osa puista, koska pystymittaajien mittaamien 
runkoj en keskikoon nousu pienensi enemmän 
pui denlukukustannuksia kuutiometriä kohti, 
kuin mitä mitattujen puide n tiheyden piene
neminen nosti kustannuksia. 

PÄÄTELMÄT 

Metsurin pa istettavi e n puiden rinnankorkeu s 
läpimita n mittaukseen käy ttämän ajan j a pys
t ymi ttauksen puidenluvun ajanmenekin osalta 
tutkimusaineistoa voidaan pitää riittävänä 
ja tuloksia tarkkoina. Sen sijaan metsuri
mi ttauksess a koepuiden mittausta on selvi
tettävä lisää , kunhan koepuiden mä ärä on 
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Kuva 5. Pu i denlukukustannusten ero tavanomaisiin 
pystymittauksen puidenlukukustannuksiin verrattuna , 
jos pystymittausryhmä lukee vain tiettyä rajalä p i 
mittaa suuremmat puut ja muut metsuri 

selvi tetty . Ta rvittaessa voidaan selvi ttä ä 
myös mets urimi tta ukse n lis ä t öiden, päivit
täisen aloituskohdan merki nnän j a kirjauksen, 
aj a nmene kkiä . 

Py stymitta uksen j a metsuri n suorittaman 
mittauksen yhdi s t äminen on puiden luvun 
osal ta edullisempaa kuin t äydelline n pysty
mitta uksen pu idenl uku kaikkein pienirunkoi
s i mmissa leimikoissa . Yhdis t elmämittauksen 
käy ttöalue saa t taa kuitenkin jäädä kovin 
pieneks i . iissä le imikoi s sa, joi ssa s uuria 
puita on kovin v ä h än, pys t ymi ttauks en koe
puita e i kannatta ne mi t a t a , vaan e dulli sem
pa a on , e tt ä me t s ur i mi ttaa s uure t puut 
v a lmiina puutava rala jeina palst al l a . Jos 
yhdis t elmämitta us t a halutaan kehi ttää , huo
mio t a on ki i nnitet t ävä mitta u s tulos t e n las
kennan jär jest ämiseen ni i n, e tt ä pys t ymi t- t_ 
taukse n ja me t s urin suorittaman mittauks en 
tuloks et voidaan he l pos t i yhdis t ää . Yhdis 
telmämitta ukse ssa kin mets uri n on vo itava 
mitata myös s uuria puita, jos niit ä on jää
ny t pys t ymi ttaajil t a mi tta a ma tta . 

MEASURING ON THE STUMP 

ISSN 0357-4326 

IN STANDS WITH SMALL-SIZED TR EES 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSUmO RY:N METSÄTYONTUn<lMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 8) · 00131 HELSI Kl13 · Puhelin (90) 658922 

HElS 1986 PAINOVAI.MISTE 


